AGRÁR ÉS
ÉLELMISZERIPAR
Mezőgazdaság,
és élelmiszergyártás
KATALÓGUSA
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A 2011-ben, a Kormány által létrehozott Központi Ellátó Szerv olyan
zárt piaci rendszert teremtett meg, melyben a bv. gazdasági társaságok
nem csak a fogvatartotti foglalkoztatást és általa a büntetés-végrehajtási
szervezet önellátóvá, önfenntartóvá válását teremtették meg, hanem
minőségi és megbízható piaci szereplővé is váltak.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által jegyzett
ÁLLAMI PARTNER védjegy használatára a Bv. Holding vállalatcsoport
mindegyik tagja jogosult, mint a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása
közfeladat ellátására létrehozott, 100%-ban állami tulajdonú társaságok.
A védjegy a minőség, a biztonság és a megbízhatóság szimbóluma,
és egyben kifejezi a magyar nemzetgazdaság fejlődésében az állami
szerepvállalás iránti elkötelezettséget is. Átlátható és egyértelmű
szabályok mentén találkozik a kereslet és a kínálat, amely hosszú távú
és minden résztvevő megelégedettségét szolgáló üzleti kapcsolatok
kialakítását teszi lehetővé.
Mezőgazdaság és élelmiszergyártás katalógusunkban az Annamajori Kft.,
Állampusztai Kft., Nagyfa-Alföld Kft. és a Pálhalmai Agrospeciál Kft.
termékeit mutatjuk be.
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Az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. a büntetés-végrehajtási intézet |5
mellett működő gazdasági társaság. Célja a fogvatartottak munkáltatása és ezáltal
más büntetés-végrehajtási Intézetekben lévő fogvatartottak ellátása is, megvalósítva
az önellátást a szervezeten belül, segítve a fogvatartottak társadalomba való
visszailleszkedését szabadulást követően.

MEZŐGAZDASÁG
Társaságunk 1057 ha földterületen gazdálkodik.
Jellemzően 30-32 aranykoronás földekkel rendelkezünk, amelyek tápanyagban
kellően feltöltöttek és az elmúlt években eredményesen termesztett növényeink
sokszínűsége bizonyítja, hogy a terület kiválóan alkalmas növénytermesztésre.
Növénytermesztési ágazatunk főbb termékei:
KUKORICA + BÚZA + REPCE + TÖK.
E növények mellett az állattenyésztés számára lucerna és rozs termesztése is folyik.

KERTÉSZETRŐL

Annamajori Mezőgazdasági
és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság elérhetősége
Székhely: 2471 Baracska – Annamajor
Telefonszám: 06 22 454-099 / E-mail: annamajor@t-online.hu

Az Annamajori Kft. a hagyományos szántóföldi növénytermesztés, valamint
az állattenyésztés kiszolgálása mellett mindig foglalkozott valami kuriózumokkal.
Új növényként a 1206/2019 Korm. határozatban vállalt feladatainknak
megfelelően, 2020-ban 40 ha földterületen héj nélküli olajtököt termesztettünk,
és rendelkezünk ezen mennyiség feldolgozására alkalmas az előírásoknak megfelelő
zöldségfeldolgozóval. Az olajtök termesztést komplett technológia beszerzésével
valósítottuk meg. Ezek segítségével csomagolt tökmag, tökmagolaj, tökmag liszt
előállításával kívánunk foglalkozni és ezen termékeket értékesíteni.
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ÁLLATTENYÉSZTÉS
SZARVASMARHA
Az Annamajorban található tehenészeti telepen
300 db tejtermelő tehén és szaporulata
található. A telep tartástechnológiája úgy lett
kialakítva az évek során, hogy szem előtt volt
tartva a minél szélesebb körű kézimunkaerő
használata. Ennek megfelelően a termelő
istállók napi takarításúak, a választott borjak
gondozása is hasonló módon folyik.
Az elmúlt években elkezdtük a bika borjak
helyben történő hízlalását, mely szintén teljesen
kézimunkaerőre alapozott.
Ahhoz, hogy a tejpiaci versenyhelyzetnek
meg tudjunk felelni az etetés-, és a fejéstechnikát modern alapokra kellett helyezni.
A takarmányozásban a mai kornak megfelelő
szisztémát követve, monodiétás, fél-monodiétás
rendszert alkalmazunk, kiegészítve
a növénytermesztés működéséhez kapcsolódóan
keletkező melléktermékek feletetésével.
A takarmányozás gépesítése megfelelő,
kezelésüket polgári személyzet végzi.
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ÉLELMISZERIPAR
SÜTŐÜZEM
Mesterpékek és pékek irányításával és ellenőrzésével történik a gyártás, a sofőr
kollégák segítségével pedig a partnerekhez való eljuttatás. Közel 350 féle termékből
van lehetősége partnereinknek az év minden egyes napján kenyeret és sütőipari
termékeket rendelni, melynek szállítását előre egyeztetett módon és időpontban
tudjuk vállalni.
Üzemünkben linzerek gyártását is elkezdtük, ezek is rendelhetők, 4 fajta ízben,
250g-os csomagolásban. Kimondottan szállodák és éttermek számára került
kifejlesztésre az elősütött és fagyasztott pékáru. Fagyasztóból történő kivételt
követően pár perc rásütéssel friss pékáru szervírozható a vendégeknek.
Sütödénk édes és sós aprósütemények gyártásával is foglalkozik,
melyek fagyasztott és készre sütött termékként is rendelhetők.
Még nem ért véget a lehetőségek tárháza, tud készre sütött fagyasztott
termékeket is rendelni.
Sütőipari termékcsoportok
kenyér + zsemle + kifli + pogácsa + kelt tésztából készült péksütemény + leveles
tésztából készült péksütemény + mini péksütemény + fánk + nyersen fagyasztott
péksütemény + elősütött fagyasztott péksütemény + készre sütött fagyasztott
péksütemény + linzer
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Az Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. egy, a fogvatartottak
foglakoztatására létrehozott gazdasági társaság. Működési területe
Harta, Solt, Újsolt, Dunavecse, Tass, Kunszentmiklós települések területén található.
A teljes területe 9.883 ha.

A Kft. árbevételének mintegy 70%-a mezőgazdasági alaptevékenységből
– szántóföldi növénytermesztés, állattenyésztés – származik, ezen kívül élelmiszer
előállítást – vágott csirke és száraz tészta – végez elsősorban a belső
ellátási igények kielégítésére.

Állampusztai Mezőgazdasági
és Kereskedelmi Kft. elérhetőségei
Székhely: 6327 Állampuszta, 1. (Harta 0148/25.hrsz.)
Telefon: 78/407-860. / E-mail: aptakft@t-online.hu
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A növénytermesztés keretein belül gabonaféléket
(őszi búza, őszi árpa, sörárpa, zab),
olajos növényeket (őszi káposztarepce, napraforgó),
takarmánynövényt (kukorica), cukorrépát, zöldborsót
és sárgarépát termel.

Állattenyésztés tekintetében brojlercsirke előállítást
és húsgalamb tenyésztést végez.
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A génállománymegőrzés keretein belül az Állampusztai Kft.
2005 óta foglalkozik szőke mangalicatenyésztéssel.
A Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete segítségével az ország egyik
legértékesebb genetikai anyagával végezzük tenyésztési, génmegőrzési feladatunkat.
Természetes, szabadtartás mellett több mint 200 koca biztosítja a megfelelő számú
vágóáru alapot, valamint a forgalmazásra kerülő tenyészsüldőket.
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A magyar merinó juh törzstenyésztést
a Kiskunsági Nemzeti Park működési területéhez
tartozó legelőterületeinken, pásztoroló legeltetéssel
végezzük, zorosan együttműködve a természetvédelmi
szakemberekkel a területen őshonos fokozottan védett
madarak (például túzok) élőhelyeinek védelmére.
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Az Állampusztai Kft. 1992 óta törzstenyészet formájában tenyészti a nóniusz lovat
a Nonius Lótenyésztők Országos Egyesülete segítségével. A fajta tenyésztésénél
alapvető cél volt egy erős, igénytelen, hosszú hasznos élettartamú, bármilyen
körülmények között felhasználható típus kialakítása.
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Ezt a küldetést a Kft. 2010 óta lovak tartási igényeit maradéktalanul kielégítő
tartásikörnyezetben, az állampusztai lovászatban végzi. A génmegőrzés
mellett felvállalt feladatunk a magyarországi és külföldi rendészeti célra alkalmas
lóigény biztosítása, amely során a Készenléti Rendőrség részére is nevelünk
rendészeti lovakat.
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A Kft. üzemeltetésében áll a Kerekér Szíve Pihenőpark,
amely a büntetés-végrehajtás illetve a társ rendvédelmi
szervek állományi tagjainak biztosít kulturált környezetben
rekreációs és szabadidős pihenési lehetőséget. A Pihenőpark
területén található a Kerekéri horgásztó, ami mintegy 11 hektáros
vízfelület, mely a folyamatos telepítéseknek köszönhetően igen
gazdag és változatos halállománnyal rendelkezik.
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A nyílt vízfelszínt nádasok szegélyezik. A vízutánpótlást a Nagy-ér
Csatorna biztosítja, zsiliprendszeren keresztül. A Kerekér területén
legnagyobb számban ponty található meg, de nagyon jó eséllyel
fogható harcsa, compó, csuka, amur, süllő, kárász is.
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A Kft. alkalmazásában jelenleg 140 polgári munkavállaló áll,
illetve folyamatosan munkát biztosít mintegy 350 fő fogvatartottnak.
Továbbá az Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.
Tésztaüzemében az alábbi száraztészta féleségeket állítja elő:
körettészta: szarvacska, csőtészta, rövid cső, tarhonya, szélesmetélt,
rövid metélt, fodros nagykocka, orsó és spagetti
levestészta: cérnametélt, kiskocka, nagykocka, eperszalag, eperkocka, eperlevél.
A száraztészta 3, 5 és 10 kilogrammos lédig kiszerelésben kerül csomagolásra.
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A Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft. 100%-os állami tulajdonban lévő
egyszemélyes gazdasági társaságként működik. Átlagosan 400 elítélt munkáját szervezi
és irányítja, szegedi és nagyfai telephelyén, a kézi mezőgazdasági munkáktól kezdve,
az aprólékos figyelmet igénylő műszaki szerelésig sokféle tevékenységben.
A nagyfai mezőgazdasági területeken 680 ha-on gazdálkodunk.
A Nagyfai fióktelepen, a hagyományos búza-, árpa-, szója- repce, kukorica-, lucerna
termesztése mellett napraforgó, szója, durum búza, vetőmag alapanyag előállításával
is foglalkozunk. A szántók kisebb részén 5 ha területen a szántóföldi kertészet keretein
belül fűszerpaprika és fokhagyma termesztése történik.

A Nagyfa-Alföld Kft. elérhetősége
székhely: 6724 Szeged Cserzy Mihály u. 11.
telefonszám: 06/62/426-679, mail: inform@nagyfaalfold.hu
honlap: www.nagyfaalfold.hu
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A Kft. új tevékenységeként a rovar- és rágcsálóirtási tevékenységet 2020. november
elsejétől elindítottuk. A hatósági engedélyhez kötött rovar- és rágcsálóirtási
tevékenység végzéséhez szükséges szakképzett munkaerő rendelkezésre áll.
A felhasználásra kerülő technológiák szelektívek, kizárólagosan a kívánt kártevők
el és kiűzésére, valamint kíméletes, ugyanakkor hatékony módon történő
elpusztítására szolgálnak.

A szántók kisebb részén
5 ha területen a szántóföldi
kertészet keretein belül
fűszerpaprika és fokhagyma
termesztése történik.

28|

|29
A társaság 4.100 hektár szántón, rét-legelőn és 113 hektár erdő területen gazdálkodik,
jellemzően gabonaféléket, olajos ipari-, valamint takarmánynövényeket termeszt:
őszi búza, őszi árpa, kukorica, napraforgó, őszi káposztarepce, silókukorica.

A Kft. a fenti szántóterületen 236 ha ökotermesztési technológiát alkalmaz.
A termény- és takarmánygazdálkodásnál két üzem játszik szerepet: a keverő üzem,
melynek feladata az állatállomány ellátása abrakkeverékkel (9.000 tonna évente),
illetve a szárító-tisztító üzem, ahol idényszerű munka folyik.

Pálhalmai Agrospeciál Kft. elérhetősége
Székhely: 2407 Dunaújváros, Pálhalma 1. 078/36. hrsz.
Telefonszám: 06 25 531 180 / E-mail: p@agrospec.hu
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A társaság évente 18.000-20.000 tonna saját előállítású szántóföldi
terményt kezel. A szarvasmarha-tenyésztés három telephelyen
Holstein-fríz tejelő és Aberdeen Angus húshasznú teheneket tart.
Jellemzően nyerstej termelése határozza meg a tevékenységet, évente
8,1 millió kilogrammot meghaladóan értékesít extra minőségű nyers tejet.
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A két sertéstelepen az átlagos koca létszám 800 darab, az értékesített
hízók száma eléri az évi 16. 500 darabot. A társaság évente 2.000 darab
sertés biztosításával részt vesz a START munka mintaprogramban,
továbbá sertéshúst értékesít állami szervek, elsősorban a büntetésvégrehajtás egységei felé.
Az előállított sertések, illetve az azokból készült termékek
(étkezési sertéstepertő, étkezési sült sertészsír)
Kiváló Minőségű Sertéshús védjeggyel rendelkeznek.
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Az alaptevékenységen kívüli munkavégzés keretén belül ipari szolgáltatást
(fogvatartotti bérmunka) folytatunk, illetve mosodákat működtetünk, munkát
biztosítva a fogvatartottaknak. Társaságunk kettő higiénikus mosodával rendelkezik
(Bernátkút, Budapest), amelyekben elsősorban kórházak és büntetés-végrehajtási
intézetek részére végez mosási tevékenységet.
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Felelős kiadó
Bv. Holding Kft.
Székhely: 1108 Budapest, Venyige utca 1-3.
Központi telefon: +36-1-301-8461
E-mail: bvholdingkft@bvholdingkft.hu
Kiadás dátuma: 2021. március
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Nagyfa - Alföld

Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft.

